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Koningsdagverordening 
 

Datum 23 maart 2016 

 

 
 

 
 

 
DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE ZWOLLE 
 
 
 
Overwegende 
 
- dat de Koninklijke familie op 27 april 2016 in het kader van Koningsdag een bezoek 

brengt aan de gemeente Zwolle; 
- dat er een groot aantal activiteiten plaatsvindt en dat een zeer groot aantal 

bezoekers wordt verwacht;  
- dat als uitgangspunt geldt dat Koningsdag feestelijk, waardig en veilig dient te 

verlopen; 
- dat de viering van Koningsdag door de minister van Veiligheid en Justitie is 

aangewezen als Nationaal Evenement; 
- dat voor een aangewezen Nationaal Evenement waarbij de Koninklijke familie is 

betrokken de veiligheid van de leden van de Koninklijke familie centraal staat; 
- dat er rekening mee moet worden gehouden dat er zich omstandigheden kunnen 

voordoen waarbij personen of groeperingen dusdanig gedrag vertonen dat daarmee 
de openbare orde wordt verstoord, gevaar wordt veroorzaakt, dan wel anderszins 
ernstige wanordelijkheden ontstaan; 

- dat behoefte bestaat aan aanvullende juridische instrumenten om een adequaat 
veiligheidsniveau te garanderen en om verstoringen van de openbare orde te 
voorkomen; 

- dat zich, gelet op de aard en de ernst van de genoemde belangen en risico’s, een 
omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 175 van de Gemeentewet; 

- dat het in verband hiermee noodzakelijk is om algemeen verbindende voorschriften 
te geven die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar 
nodig zijn. 

- dat de algemene belangen van de openbare orde en veiligheid en het voorkomen 
van wanordelijkheden in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele 
belang van burgers (met name de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) 

 
 
gelet op artikel 176 van de Gemeentewet; 
 
 

BESLUIT 

Vast te stellen de volgende  

 

    Koningsdagverordening 2016 

 

 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
 
Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt verstaan 
onder: 
 
a. openbare plaats: een voor het publiek toegankelijke plaats, waaronder begrepen de 
weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994; 
 
b. openbaar water: water dat voor het publiek bevaarbaar of anderszins toegankelijk is; 
 
c. eerste veiligheidsring: het gebied waar de Koninklijke familie en de hofhouding zich 
begeeft, inclusief de directe omgeving ervan; 
 
d. tweede veiligheidsring: het gebied, inclusief de eerste veiligheidsring, dat op de bij 
deze verordening behorende plattegrond is aangeduid als “Ring 2”; 
 
e. derde veiligheidsring: het gebied, inclusief de eerste en tweede veiligheidsring, dat op 
de bij deze verordening behorende plattegrond is aangeduid als “Ring 3”; 



5 

 

veilig 
 

 

 

 
 

Datum 23 maart 2016 

 

2/5 

 

 
 

 
 

 
f. vierde veiligheidsring: het gebied, inclusief de eerste, tweede, derde en 
veiligheidsring, dat op de bij deze verordening behorende plattegrond is aangeduid als 
“Ring 4”; 
 
g. venten: het in de uitoefening van de ambulante handel te koop aanbieden, verkopen 
of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden op een openbare en in de 
open lucht gelegen plaats of aan huis; 
 
h. accreditatiepolsband: bewijs van toestemming tot het betreden van het gebied, 
gelegen binnen de tweede veiligheidsring; 
 
i. terras: een buiten de besloten ruimte van een (horeca-)inrichting liggend deel van de 
inrichting waar bedrijfsmatig of anders dan om niet dranken of spijzen voor gebruik ter 
plaatse kunnen worden verstrekt; 
 
j. uitstalling: een losstaand voorwerp dat op een openbare plaats is geplaatst met als 
doel de verkoop of verstrekking van producten en/of diensten in het pand te 
bevorderen, reclame te maken, de aandacht van het publiek te trekken of de directe 
omgeving van het pand te verfraaien; 
 
k. standplaats: het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen 
plaats te koop aanbieden, aanprijzen, verkopen of afleveren van goederen dan wel 
diensten, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een voertuig of een 
tafel, waarbij de aanbieder in afwachting van klanten op die plaats – al dan niet tijdelijk 
– stilstaat; 
 
l. openbare manifestatie: samenkomst op een openbare plaats tot het belijden van 
godsdienst of levensovertuiging of tot het houden van een vergadering of betoging; 
 
k. voertuigen: hetgeen daarover in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990 (RVV 1990) als begripsomschrijving is opgenomen.  
 
Artikel 2 Verblijfsverbod veiligheidsring 2 
 
1. Het is een ieder verboden zich te bevinden op een openbare plaats of openbaar 
water binnen de tweede veiligheidsring of een in de tweede veiligheidsring gelegen 
gebouw te betreden danwel zich daarin te bevinden, gedurende de periode dat door of 
vanwege het bevoegd gezag hekken of andere middelen ter afzetting van de 
veiligheidsringen zijn geplaatst of aangebracht.  
 
2. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet: 
a. voor leden van de Koninklijke familie; 
b. voor personen die deel uitmaken van de hofhouding van de Koninklijke familie; 
c. voor bestuurlijke ambtsdragers die de Koninklijke familie vergezellen; 
d. in geval van een calamiteit, en onder begeleiding van de politie, voor niet –
geaccrediteerde hulpverleners alsmede vertegenwoordigers van nutsbedrijven wier 
aanwezigheid dringend vereist is; 
e. voor personen die beschikken over een accreditatiepolsband en een geldig 
identiteitsbewijs, met dien verstande dat kinderen tot 14 jaar alleen hoeven te 
beschikken over een accreditatiepolsband en dienen te worden begeleid door minimaal 
één volwassene die voldoet aan het gestelde in deze bepaling. 
 
3. De in het tweede lid onder e genoemde personen die beschikken over een 
accreditatiepolsband zijn verplicht deze op eerste vordering, zo nodig tezamen met een 
geldig identiteitsbewijs, te tonen aan de met het toezicht op de naleving van deze 
verordening belaste ambtenaren. 
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Artikel 3  Verboden objecten en gedragingen binnen veiligheidsring 3 
 
Het is verboden op een openbare plaats, gelegen binnen de derde veiligheidsring: 
a. een terras te (doen) plaatsen dan wel aanwezig te hebben op 27 april 2016 vanaf 
0:00 uur tot 13:00 uur, met dien verstande dat dit verbod in elk geval van kracht blijft zo 
lang het officiële Koningsdagprogramma in aanwezigheid van de Koninklijke familie 
plaatsvindt; 
 
b. alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met 
alcoholhoudende drank bij zich te hebben op 27 april 2016 vanaf 06:00 uur tot 13:00 
uur, met dien verstande dat dit verbod in elk geval van kracht blijft zo lang het officiële 
Koningsdagprogramma in aanwezigheid van de Koninklijke familie plaatsvindt; 
 
c. geschreven of gedrukte stukken, producten of afbeeldingen onder publiek te 
verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken, 
behoudens voor zover het betreft het verspreiden van flyers door of namens de 
organisatie van het officiële programma van Koningsdag op 27 april vanaf 06:00 uur tot 
13:00 uur, met dien verstande dat dit verbod in elk geval van kracht blijft zo lang het 
officiële Koningsdagprogramma in aanwezigheid van de Koninklijke familie plaatsvindt; 
 
d. uitstallingen te (doen) plaatsen dan wel aanwezig te hebben op 27 april vanaf 0:00 
uur tot 13:00 uur, met dien verstande dat dit verbod in elk geval van kracht blijft zo lang 
het officiële Koningsdagprogramma in aanwezigheid van de Koninklijke familie 
plaatsvindt; 
 
e. ten behoeve van het publiek als straatartiest, straatmuzikant, straatfotograaf, 
tekenaar, filmoperateur of gids op te treden, behoudens voor zover dit gebeurt als 
onderdeel van het officiële programma rond de viering van Koningsdag op 27 april 
vanaf 06:00 uur tot 13:00 uur, met dien verstande dat dit verbod in elk geval van kracht 
blijft zo lang het officiële Koningsdagprogramma in aanwezigheid van de Koninklijke 
familie plaatsvindt; 
 
f. te venten op 27 april vanaf 06:00 uur tot 13:00 uur, met dien verstande dat dit verbod 
in elk geval van kracht blijft zo lang het officiële Koningsdagprogramma in aanwezigheid 
van de Koninklijke familie plaatsvindt; 
 
g. een standplaats in te nemen of aanwezig te hebben op 27 april vanaf 06:00 uur tot 
13:00 uur, met dien verstande dat dit verbod in elk geval van kracht blijft zo lang het 
officiële Koningsdagprogramma in aanwezigheid van de Koninklijke familie plaatsvindt; 
 
h. zich te gedragen met het kennelijke doel de openbare orde en veiligheid te verstoren 
of zich zodanig te gedragen dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daardoor de 
openbare orde wordt verstoord of de veiligheid in gevaar kan worden gebracht tot op 27 
april vanaf 06:00 uur tot 13:00 uur, met dien verstande dat dit verbod in elk geval van 
kracht blijft zo lang het officiële Koningsdagprogramma in aanwezigheid van de 
Koninklijke familie plaatsvindt; 
 
i. voorwerpen (met inbegrip van alle vormen van vuurwerk) of stoffen die als wapen 
gebruikt kunnen worden of anderszins de veiligheid in gevaar kunnen brengen of de 
openbare orde kunnen verstoren, bij zich te dragen of voorhanden te hebben op 27 april 
vanaf 06:00 uur tot 13:00 uur, met dien verstande dat dit verbod in elk geval van kracht 
blijft zo lang het officiële Koningsdagprogramma in aanwezigheid van de Koninklijke 
familie plaatsvindt; 
 
j. losse objecten zoals afval, (vuil)containers, bloembakken, (terras)meubilair, 
windschermen, bouw- en steigermateriaal, voertuigen, vaartuigen en andere losse 
objecten te (doen) plaatsen dan wel aanwezig te hebben op 27 april vanaf 0:00 uur tot 
13:00 uur, met dien verstande dat dit verbod in elk geval van kracht blijft zo lang het 
officiële Koningsdagprogramma in aanwezigheid van de Koninklijke familie plaatsvindt; 
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2. Het in het eerste lid, onder b gestelde verbod geldt niet voor plaatsen, waarvoor een 
ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Drank- en horecawet.  
 
3. Het in het eerste lid, onder j gestelde verbod geldt niet voor attributen en objecten die 
door of namens het bevoegd gezag worden geplaatst ten behoeve van de veiligheid of 
ten behoeve van de officiële festiviteiten tijdens Koningsdag. 
 
Artikel 4 Verboden gedragingen binnen veiligheidsring 4 
 
1. Het is verboden de vierde veiligheidsring met een voertuig te betreden op 27 april  
2016 vanaf 08:00 uur tot 14:00 uur, met dien verstande dat dit verbod in elk geval van 
kracht blijft zo lang het officiële Koningsdagprogramma in aanwezigheid van de 
Koninklijke familie plaatsvindt;  
 
2. Het is verboden in de vierde veiligheidsring een openbare manifestatie te houden op 
27 april vanaf 06:00 uur tot 13:00 uur, met dien verstande dat dit verbod in elk geval van 
kracht blijft zo lang het officiële Koningsdagprogramma in aanwezigheid van de 
Koninklijke familie plaatsvindt; 
 
3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor motorvoertuigen voor zover deze 
de parkeergarages gelegen aan het Maagjesbolwerk en het Noordereiland 
(Assiesstraat) als bestemming hebben en de binnenstad betreden via de 
Kamperpoorterbrug respectievelijk de Schuttevaerbrug.  
 
  
Artikel 5  Verboden gedragingen overig 
 
1. Het is verboden op of boven het grondgebied van de gemeente Zwolle op afstand 
bestuurbare of programmeerbare luchtvaartuigen, voertuigen of vaartuigen bij zich te 
hebben, te besturen of aldaar te laten vliegen, varen of rijden.  
 
2. Het is verboden zich met een vaartuig, een drijvend voorwerp of op enigerlei wijze op 
of in de wateren en havens te bevinden of te begeven of een vaartuig, een drijvend 
voorwerp aanwezig te hebben, zoals aangegeven op de bij deze verordening 
behorende plattegrond met “vaarverbod”.  
 
3. Het in het tweede lid bepaalde geldt niet voor vaartuigen waarvoor vergunning is 
verleend op grond van de Ligplaatsenverordening woonschepen Zwolle 2013 en 
horeca- en cultuurschepen die zich bevinden op hun vaste ligplaats met dien verstande 
dat het vaartuig aangemeerd ligt en zich niet varend of drijvend voortbeweegt tenzij de 
ligging van het in dit lid genoemde vaartuig een veilig en ordelijk verloop van het bezoek 
van de Koninklijke familie tijdens Koningsdag op 27 april 2016 belemmert. 
  
Artikel 6  Toezicht, handhaving en naleving 
 
1.Met het toezicht op de naleving van het bepaalde in deze verordening zijn belast: 
a. de ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 141, onder b, van het Wetboek van 
strafvordering; 
 
b. de gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren, als bedoeld in artikel 142, 
eerste lid onder b, van het Wetboek van Strafvordering;  
 
c. de toezichthouders van de gemeente Zwolle.  
 
2. De in het eerste lid genoemde ambtenaren zijn bevoegd alle maatregelen te (laten) 
treffen, aanwijzingen of bevelen te geven en vorderingen te doen die zij noodzakelijk 
oordelen ter naleving van het bepaalde in deze verordening, ter handhaving van de 
openbare orde en ter beperking van gevaar voor personen en zaken. 
 



5 

 

veilig 
 

 

 

 
 

Datum 23 maart 2016 

 

5/5 

 

 
 

 
 

3. Een ieder is verplicht de bevelen, aanwijzingen of vorderingen, door een persoon als 
genoemd in het eerste lid, op grond van deze verordening gegeven, stipt en terstond op 
te volgen. 
 
4. Overtreding van het bepaalde in deze verordening is strafbaar op grond van artikel 
443 van het Wetboek van Strafrecht. 
 
Artikel 7  Inwerkingtreding en geldigheidsduur 
 
1. Deze verordening treedt in werking op 26 april 2016 vanaf 12:00 uur en is van kracht 
tot 27 april 2016, 14:00 uur, met dien verstande dat deze in elk geval van kracht blijft zo 
lang het officiële Koningsdagprogramma in aanwezigheid van de Koninklijke familie 
plaatsvindt.  
2. Deze verordening wordt, ingevolge artikel 176, tweede lid, van de Gemeentewet, 
terstond na haar bekendmaking ter kennis gebracht van de gemeenteraad, van de 
commissaris van de  Koning in de provincie Overijssel en van de officier van justitie, 
hoofd van het arrondissementsparket Oost-Nederland. 
 
Artikel 8 Citeertitel 
 
Deze verordening kan worden aangehaald als “Koningsdagverordening 2016”. 
 
Aldus vastgesteld te Zwolle op 23 maart 2016, 
 

 
 
Drs. H.J. Meijer (burgemeester) 
 
 
 

 


